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JEGYZÓXÖNVV
Készült: Doba Önkorrnányzat Képyiselő-testülete 2017, augusztus 22-én 8
n-regtaított nyilvános, rendkívüli üléséről.

Ülés helve: Polgármesteri
Jelen

vannak:

Hivatal

Doba, Kossutlr u. 1 0.

Horvátlr Zoltán
Papp Zoltán
Bajczi Norbert
Sikos Géza
császár Balázs
Rendes

-

Somlai

őra kezdettel

polgarmester
alpolgármester

képviselők

Eszter

aljegyző

Lakosság részéről megjelent: 0

Horváth Zo|tán polgármester: Üdr,özli a

képviselö-testii lettel, allegyző asszonl és
hivatalvezető asszon},t. Megáltapítja, hogy az 5 fo testtileti tagból 5 io'áegetent,
az ues
határozatképes, aá megnyitja. A rendkívúliülés összehivását a páIyázato{
rövid beadási
határideje indokolta.

Horváth zoltán polgármester: kéri, hogy aki a napirendi pontokkal

kézfenntartással j elezze.
Doba ÖnkormánYzat KépviselŐ-testülete
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:

5

igen szavazaIlal

-

egyetéí,

elienszavazaí és tarlózkodás

NAPIREND:
l ./ Szociális célútiizelőanyag vásárlásához k, k. trimogatás
Előterjesaő: Horváth Zoltán polgármester
2./ Kistelepülési önkormrinyzatok alacsony összegű fejl. támogatása
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSÁ
lJ.Szociális célútüzelőanyag vásárlásához k,
Előterjesztő: Horváth Zoltán polgármester

k

támogatás

Hgryritb . Z-o|tán. oolgármester: Ismerteti az előte4'esaést. Javasolja a maximálisan
pályőzÁatő 74, m3qe benyújtani igényíiket. Tavalyi évben 60 m3-re pályrázhattak
csak,
sajnálatos módon több a rászoruló, így több az öttkormányzatok igénye is.

A

testület részéről hozzászőlás nem töftént.

tlpryátlr zpltán polgármester: Javasolja a határozat te /e zet alapián dönteni.
kéri, hogy aki
javaslatával egyetért, kézfenlrtartással jeiezze.
Doba_ ÖnkornánYzat Képviselő-testüiete 5 igen szavazattal _
ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az a|ábbi haíátozatot:

Doha Község

On

k

orlnányzatárrali Képr ise]ő-testülete ú9\

dönL. hogy benyujtia igenyét a relepüiési őlr]<orrnánr zatőÍ<

szociális.. célútü7előan)ag vásár.lásához kapcioIódó
Klegeszlto tamogatasának pályázatára szociális túzila

vásárlás támogatására.
A K épviselő-restü leL

rállalja megpályázon 74 nr3
tűzlfűoz kapcsolódó 93.Ö80.-Ft .ciffé;z kifizereiéi.

valamint

a

tűzií'a szállítási költségeinek biztosításái

201 7. évi költségvetésének terhére.

A

Képviselő+estület

á

a szociális célútűzifában
a polgármestert a

részesü lők Lól e lIenszo lAá]tatást nem kér.
A.. Kép.r iselő-tesület -felhatalm azza
pályázat benyúj t ásár a, al áir ásár a.
Fe lelős: Horváth zoltátr polgármester
Határidő: 2017. augusztús 2-5.

2JJ§stelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejI. támogatása
Előterjesztő: Horuáth Zoltán polgármester

Fary4th Zoltán pplgármester: Ismerteti az előterjesztést és a pályá,.aíi kiírást. Mindenképp
javasolja önerő vállalást, hogy a tetőt teljesen fel
fuájak újitani,
A testLilet részérőlhozzászőlás nem történt.

4orvjith-ZglÍán nolgármester: Javasolja a határozaí meghozatalát a haífuozati javaslaí

Kéri, hogy aki javaslatával egyetért, kézfenntartással j=elezze.
Doba, OnkormrfuYzat KéPviselŐ-testiilete 5 igen szavazaltal
- ellenszavazat és tartózkodás
nélkül meghozta az alábbi haíározatoí:
alapján_

Doba Község ÖnkormányzaLának K épviselő+estúlete úpv
dönt, hogy a.. kisLelepülési önkoóánvzaLok alacsoii,
összegű lejlesztéseinek támogatására'' kiín oálvrizaLÚ
benyujtja Doba Ravatalozó 1eóhéjazat lelúiítá'sár; ;
következők szerint:

pályázott összeg: 1.000.000,-Ft
önerő: 204,567,-Ft
összesese.n: 1 .204. 567,-Ft
Az önerőt az onkormányzat a költséevetésében biztositia.
A., Képviselő-testülel lelhatalm azzí a polgármesren a
pályázat benyújt ására, aláitására.

Felelós: Horváth Zoltán polgáLrmester
Határidő: 2017. szeptember 7.

Horváth Zoltán polgármester a képviseló-testiilet nyilvános, rendkívüli ülést 8 óra 25 perckor
berekesáette.
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